
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
 

CONTEÚDO COMUM PARA OS CARGOS DE CALCETEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, PEDREIRO 
e PINTOR   

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas.  Divisão 
silábica. Ortografia e acentuação gráfica. 
MATEMÁTICA: Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão; 
Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo; O Conjunto 
dos Números Naturais; Potenciação, Regras e Propriedades; Frações e Números Racionais. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO   

 

ELETRICISTA   

Conceito de Condutores, Tipos de Condutores Usuais, Dispositivos de Comando e Proteção. Tipos de 
Materiais para Instalações Elétricas e Telefônicas. Proteção Contra Choque Elétrico. Emendas e 
Terminações para Condutores. Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais 
e instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. 
Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos 
elétricos; limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças defeituosas. 
Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: 
conceito e equipamentos 

ENCANADOR 

Tecnologia dos Materiais de Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Tipos de Tubulação; Tipos de Conexão; 
Instalações de Esgotos Sanitários e Águas Pluviais; Instalações de Água Potável: Conceitos e Tipos de 

Bombas D‟água e Poços; Válvulas; Registros; Hidrômetros; Ligações de Água e de Esgoto; 
Centrifugas para Recalque de Água, Instalações e Manutenção; Terminologia; Simbologia: Sistema de 
Representação; Equipamentos de Segurança. 

PEDREIRO   

Conceito básico sobre Desenho Técnico, Planta Baixa, Cortes e Fachadas; Ferramentas de Trabalho; 
Conhecimentos  Sobre  Assentamento de Tijolo ½ vez;  1vez  e Pilar de Reforço em Parede de Tijolo de ½ 
Vez; Conhecimentos Sobre Construção  de Parede de Canto em Ângulo Reto de Tijolo de ½ vez e 1 vez;  
Ligação de Paredes em Ângulo Reto e em Cruz;  Conhecimento Sobre Divisão,  Tipo de Bloco de Concreto 
e Argamassas :  Preparação da  Argamassa;  Assentamento de Parede de Bloco de Concreto; Construção 
de Parede de Canto em Ângulo  Reto  com Bloco de Concreto; Conhecimento Sobre Argamassa de 
Reboco, Chapisco; Pontos de Mestras. 

PINTOR   

Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes; Normas de segurança; 
Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas (NBR 6493 de Dez/80); Cores de Segurança (ABNT 
– NB/76 de 1959). Pintura de móveis e utensílios;  Preparação de superfície e acabamento final; Aplicação 
de massa corrida; Tarefas e operações: escovação de paredes, caiação, pintura de paredes e tetos com 
tinta de emulsão, aplicação de verniz, pintura com tinta látex – PVA, esmalte sintético, pintura de calhas e 
peças galvanizadas, pintura de esquadrias de ferro e peças de alumínio. Conhecimento e manuseio de 
materiais necessários ao desempenho das tarefas. 

PARA OS CARGOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, AJUDANTE DE CALCETEIRO, AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS (TODOS), CALCETEIRO, GARI (TODOS), JARDINEIRO, VIGIA e VIGILANTE A 
PROVA CONSTARÁ DE 20 (VINTE) QUESTÕES DE EXAME DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e 
secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções 
(expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras); relações lógico-discursivas (causalidade, 
temporalidade, conclusão, oposição, finalidade, condição) e registro formal ou informal da linguagem; 
implícitos e expressões metafóricas. Morfossintaxe: Função morfológica e sintática das palavras 
empregadas na oração; Articulação de elementos textuais: coesão e coerência; Ortografia e acentuação 
gráfica segundo a Nova Ortografia; Pontuação e crase; Semântica:  emprego de homônimos e parônimos 
mais utilizados. 
MATEMÁTICA: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; Números 
primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de numeração, sistema 
decimal; Os Números Reais e operações com números Reais; Calculo de valor de um termo desconhecido 
em uma igualdade; Números Racionais: frações, números decimais, noções de ordem, potenciação e 



percentagem, regra de três simples e composta, juros simples e composto; Cálculo Algébrico, Operações 
com Polinômios; Equações e Inequações do 1º e do 2º Graus; Sistema de medidas de comprimento, de 
superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa; Operações Algébricas, Produtos Notáveis; 
Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média geométrica; Introdução a Geometria 
nas séries do Ensino Fundamental. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE DISCIPLINA, RECEPCIONISTA e RECREADOR.  

CONHECIMENTOS GLOBAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, Os Planetas, A Terra – 
Composição, Movimentos, Pontos e Localizações; Brasil: Localização, Divisão Politico-Administrativa, 
Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas brasileiras, capitais e principais cidades; 
ALAGOAS: História, Divisão, Aspectos Físicos, Humanos, Culturais e Econômicos, Municípios; Aspectos 
históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, Aspectos Hidrográficos, Aspectos 
Econômicos, disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas; O Descobrimento do Brasil: Os 
primeiros habitantes; As Capitanias Hereditárias, Governos Gerais e seus governadoes, Invasões; O Brasil 
Império: A Independência, Principais movimentos, o primeiro reinado, as Regências, Segundo Reinado; O 
Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os governos Republicanos; A velha República e a Nova 
República, seus presidentes, Principais conflitos, revoluções. Os poderes que governam a Nação e o 
Estado. Atualidades: Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, 
economia, sociedade, educação, meio ambiente, tecnologia, desenvolvimento sustentável, artes e literatura. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS  

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Noções básicas sobre as principais doenças de interesse 
para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Tifóide, 
Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão Arterial, 
Raiva, Leishmaniose e Outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais,  Aids. 
Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos Alimentos. Noções sobre: Vacinas, 
Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade.Noções sobre 
Reprodução Humana: Ciclo Menstruação, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre 
desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno. Coleta do Lixo, Tratamento adequado do lixo, 
reciclagem do lixo, classificação do lixo. Poluição ambiental e Desmatamento. 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

Aspectos Epidemiológicos: Agente Etiológico, Vetores e Reservatórios, Modo de Transmissão, Período de 
Transmissibilidade, Período de Incubação, Suscetibilidade e Imunidade, Vacina. Conhecimento dos 
principais Programas de erradicação e controle de doenças em execução no País: Dengue, Hanseníase, 
Leptospirose, Tuberculose, Chagas, Hepatite B, Hepatite C, Raiva, Meningite e Leishmaniose,  Peste 
Bubônica. Medidas de controle das principais endemias: vias de transmissão, controle vetorial químico e 
físico, tratamento bocal e perifocal. Educação em Saúde e participação comunitária. Coleta do Lixo, 
tratamento adequado do lixo, classificação do lixo. Armazenamento de lixo aterro e sanitário. Controle 
Biológico e manejo Ambiental.  

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL: Níveis de prevenção; Conceitos sobre técnicas de 
escovação, Fluoretação, Fio Dental, Dieta Alimentar. Meios Educativos: Contato Pessoal, Trabalho em 
grupo, Comunicação em massa, Atribuições do THD. CÁRIE DENTÁRIA E DOENÇA PERIODONTAL: 
Conceitos Básicos; Noções de prevenção. NOÇÕES BÁSICAS DE PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA. 
ESTRUTURAS DENTÁRIAS: Conceitos; Dentição Decídua / Dentição Permanente; Fórmulas Dentárias.  
ESTERILIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA: Processos utilizados - Meios físicos e químicos; Manipulação dos 
materiais utilizados; Cuidados básicos. MATERIAIS DENTÁRIOS: Conceitos Básicos; Tipos - Forradores e 
Restauradores; Manipulação. EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL EM ODONTOLOGIA:  Materiais usados 
para exame clínico; Profilaxia Dental; Cirurgia (Exodontia); Periodontia; Dentisteria. TÉCNICAS DE 
REANIMAÇÃO DO PACIENTE:  Parada Cárdio-respiratória; Lipotímias; Choques. VERIFICAÇÃO DE 
SINAIS VITAIS:  Pressão Arterial, Temperatura e Pulso. TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS: Vias de aplicação - Oral e Parenteral. 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de 
Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico.Enfermagem nos exames 
complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós 
morte. Tratamento e assistência de enfermagem em:clínica médica, emergências, clínica medico-cirúrgica, 
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de 
imunização e rede de frios,conservação de vacinas,esquema básico de vacinação,vias de 
administração.Políticas Públicas de saúde.Saúde do idoso.Procedimentos técnicos relacionados ao conforto 
e à segurança do paciente:higiene,massagem de conforto,posições para exames,transporte do paciente e 
paciente terminal.Técnicas básicas: Sinais vitais,medicação, coleta de material para exames,técnicas de 



curativo, crioterapia, e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção 
hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar Atuação do 
técnico de enfermagem na unidade de:clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, 
hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação 
cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência 
do puerpério e suas complicações,prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama, planejamento familiar. 
SUS: Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90.NOAS –Norma Operacional de Assistência à Saúde. 
Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora 
de Deficiência (Portaria 1060 GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da 
criança, saúde bucal, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 
399/2006).  

DIGITADOR 

DOS: Principais Comandos; HARDWARE E SOFTWARE: Conceito, Tipos e Funções/Aplicações; 
WINDOWS 98SE, Me, 2000, XP e VISTA: Windows Explorer, Painel de Controle, Meu computador, 
Ferramentas de Sistema, Drivespace, Scandisk, Desfragmentador de Disco, Área de Transferência e 
Backup; INTERNET E INTRANET: Configurações Básicas e Navegação; MICROSOFT OFFICE 2000/2003 
WORD: Formatação de textos em geral, Mala direta e Memorandos; EXCEL:  Planilhas Eletrônicas, 
Gráficos e Funções. Manutenção e Instalação de HDs, Placas e Redes. Sistemas operacionais: Windows: 
9x/ME/2000/XP professional, Linux. Microsoft Office 2000 / 2003/ 2007. REDES: Introdução e visão geral, a 
função dos cabos, os padrões existentes, combinações de rede local, gerenciamento através do HUB, 
cabeamento estruturado, gabinetes de fiação e conexões cruzadas, fios elétricos e aterramentos, da parede 
à mesa de trabalho, cabo de fibra ótica, teste e certificação de cabos, comunicação sem fio, Tecnologias 
básicas de rede, interligação de redes e o modelo de arquitetura, mapeamento de endereços de rede, os 
protocolos (IP, ARP, ICMP, UDP, TCD, DNS, FTP, SMTP, http, HTTPS), segurança e desempenho de 
redes, Firewalls.  

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

Aritmética computacional: operações nas bases numéricas binária e hexadecimal; componentes de um 
microcomputador: memórias - classificação e utilização, UCP: funções de processamento e controle, 
instruções de máquina, ciclo de instrução, linguagem de montagem, unidade aritmética e lógica; Atalhos do 
Teclado; representação dos tipos de dados; representação de instruções; métodos de execução de 
programas: montagem e compilação, “linkedição” e interpretação; dispositivos de armazenamento, placas; 
portas serial, paralela, USB, PS-2; placas controladoras e interfaces : tipos e respectivas funções, tipos de 
barramentos de memória e de entrada e saída: ISA, EISA, VESA, PCI, SCSI; operação de entrada e saída 
de dados: descrição geral, “Bufferização e Cache”; dispositivos de entrada e saída: capacidade, velocidade, 
princípio de funcionamento, resolução de monitor de vídeo, teclado, modem, disco ótico, disco magnético, 
disco magneto-ótico, “ scanner”, impressora e mouse; configuração de “setup” e do sistema operacional 
Windows 95/98/Me; “backup”: procedimento para realização de cópia de segurança; conceitos de 
organização de arquivos e métodos de acesso: localização e utilização de computadores e pastas remotas; 
mapeamento de unidades de redes e compartilhamento de pastas; Bancos de Dados, My SQL; sistemas 
operacionais: histórico, tipos de sistemas operacionais, conceitos sobre ambientes operacionais mono-
processados, multi-processados e de processamento paralelo, sistemas operacionais de grande porte, 
funções básicas das linguagens de comando e controle, bibliotecas e editores de ligação, segmentação, 
paginação e memória virtual; montagem de microcomputadores: configuração e instalação de placas-mãe, 
instalação de processadores, instalação de cooler, instalação de memória, instalação de periféricos, discos 
rígidos, placas de vídeo, configuração de “setup”, configuração do sistema operacional; rede de 
computadores: conceitos, objetivos, aplicações, noções de protocolos de rede TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, 
principais componentes: hubs, “switches”, pontes, amplificadores, repetidores e “gateways”; meios físicos de 
transmissão: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, outros meios de transmissão, ligação ao meio, ligações 
ponto a ponto, ligações multiponto, ligações em rede de fibra ótica; sistemas operacionais de rede: 
servidores de aplicações, servidores de arquivos e sistemas de arquivos, discos e partições; sistema 
operacional Windows NT/2000, Novell e Linux 

MOTORISTAS “B”, “C” e “D” 

Regulamento Do Transito; Placas De Regulamento; Placas De Advertência; Conhecimentos Básicos Em 
Mecânica De Automóveis; Conhecimentos Básicos Em Eletricidade De Automóveis, automóveis Bi-
combustível e Tri-combustível, Código De Trânsito Brasileiro. Conhecimentos De Mecânica Em Veículos 
Automotores: Classificação; Motor De Combustão Interna; Sistemas De Alimentação, Distribuição E 
Inflamação; Sistema Completo De Carburação Simples E Dupla; Processo De Injeção Eletrônica De 
Combustível; Processo De Lubrificação De Motores; Refrigeração De Motores; Sistema De Transmissão; 
Sistema De Freio E De Direção; Chassi E Carroceria; Sistema De Suspensão; Órgãos De Rodagem. 
Sistema Elétrico De Automóveis; Distribuidor – Suas Funções E Panes Mais Comuns; Alternador – Suas 
Funções, Tipos De Voltagem, Defeitos Mais Comuns E Como Consertá-Los; Bateria-  Amperagem, Tipos E 
Funções Da Bateria; Sistema De Injeção Eletrônica De Combustível; Velas; Ignição; Platinado; 
Condensador; Sistema Elétrico Da Refrigeração De Autos; Instalação Elétrica De Autos Em Geral; Fusíveis 
– Amperagem, Características e Funções. Educação Ambiental. Combustíveis alternativos. Poluentes e não 
poluentes dos autos.  



PROFESSOR (40 HORAS) DO PETI, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL e PROFESSOR DE 
ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Concepções e Tendências Pedagógicas Conteporâneas: Projeto Pedagógico 
Tradicional, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
Progressista; Concepções da teoria sócio-construtivista; Planejamento Escolar Elaboração de planos de 
ensino e de projetos; O planejamento escolar como organizador da ação educativa; Contribuições da 
Psicologia para o processo de ensino aprendizagem  na Educação; Avaliação Escolar (concepções, 
funções, instrumentos). A Escola e sua função social. Novas Tecnologias (função e apoio na prática 
pedagógica).  Processo de ensino aprendizagem nas dimensões cognitiva, socioafetiva e Cultural. Gestão 
Escolar e Processo Político Pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem. Lei 10.639/2003, que trata do 
ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas 
e privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 
2645 de 22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho 
de 2007 (FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007. 
CONHECIMENTOS GLOBAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; ALAGOAS: Divisão, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, Municípios; Aspectos históricos, 
Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, Aspectos Hidrográficos, Aspectos Econômicos, 
disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas; O Descobrimento do Brasil: Os primeiros 
habitantes capitanias hereditárias, Governos Gerais, Invasões; O Brasil Império: Independência, o primeiro 
reinado, as Regências, Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os governos 
Republicanos, Os poderes que governam a Nação e o Estado. 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

1. Bacteriologia. 1.1 Métodos de esterilização e desinfecção. 1.2 Técnicas de coloração. 1.3 Morfologias 
bacterianas. 1.4 Escolha e preparação dos meios de cultura. 1.5 Semeaduras dos espécimes clínicos (urina, 
sangue, fezes, secreções em geral). 1.6 Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. 2. Bioquímica. 2.1 
Reconhecimentos da aparelhagem. 2.2 Conhecimentos básicos sobre aparelhos adequados para análises 
bioquímicas. 2.3 Cálculos de dosagens. 2.4 Diluições de líquidos biológicos. 2.5 Conhecimentos básicos 
sobre absorbância, transmitância, Lei de Lambert -Beer. 2.6 Determinações de fator. 2.7 Registros finais 
das dosagens realizadas. 3. Hematologia. 3.1 Hemostasia. 3.2 Métodos de coloração. 3.3 
Hemossedimentação. 3.4 Prova de falcização. 3.5 Reconhecimentos microscópicos das células sangüíneas. 
4. Imunologia. 4.1 Principais reações imunológicas de aglutinação, precipitação, fixação de complemento. 
4.2 Provas de atividades reumáticas. 4.3 Testes imunológico de gravidez. 5. Parasitologia. 5.1 Métodos para 
conservação de fezes. 5.2 Métodos para identificação dos parasitas. 5.3 Identificações microscópica dos 
helmintos e protozoários. 5.4 Pesquisas de sangue oculto nas fezes. 6. Urinálise. 6.1 Rotinas na análise da 
urina: testes físicos, testes químicos, exame do sedimento urinário. 7. Triagem clínica de doadores de 
sangue. 8. Doação de sangue. 9. Doação autóloga. 10. Pré-depósito. 11. Hemodiluição pré-operatória. 12. 
Recuperação intra-operatória de sangue. 13. Preparação de hemocomponentes. 14. Determinação de 
Grupos Sanguíneos ABO e associados. 15. Sistema Rh. 16. Outros sistemas de grupos sangüíneos. 17. 
Provas de compatibilidade pré-transfusional. 18. Teste de Coombs direto. 19. Conservação e distribuição de 
sangue, hemocomponentes e hemoderivados. 20. Reações transfusionais. Sistema de Hemovigilância. 21. 
Garantia de qualidade em Hemoterapia. 22. Legislação nacional referente à Hemoterapia. 23. 
Biossegurança: uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, descontaminação e eliminação de 
dejetos em Hemoterapia, manuseio de substâncias químicas em laboratório. 24. Condutas utilizadas em 
acidentes de laboratório. 25. Preparo de soluções 26. Fixação de tecidos. 27. Processamento de tecidos 
(desidratação, clareamento e infiltração por parafina). 28. Orientação de fragmentos. 29. Inclusão.  30. 
Microtomia. 31. Meios de montagem 32. Restauração e reparos de lâminas. 33. Cortes por congelação. 34. 
Colorações: hemotoxilina e eozina, tricômico de Gomori, tricômico de Masson, PAS, WAD, prata de Grocott. 
35. Imunohistoquímica. 36. Regras básicas de uso de CID-O.  

VISITADOR SANITÁRIO 

Conceitos básicos de doenças transmissíveis: endemias, epidemias, hospedeiros, portador, período de 
incubação e de transmissibilidade. A defesa do organismo: vacinas. Períodos de incubação e contágio, 
formas de contágio das seguintes doenças: amebíase, ancilostomíase, febre tifóide, cólera, conjuntivite, 
difteria, sarampo, tuberculose e brucelose. Definição, sintomas principais, cuidados e prevenção das 
seguintes doenças: diarréia, cólera, febre tifóide, parasitoses, tuberculose, conjuntivite e meningite. Higiene 
bucal. Toxicomanias, alcoolismo e tabagismo. Agravos à saúde da população. Normas sobre noções: coleta 
e destino dos excrementos e do lixo; proteção das águas; higiene da alimentação; proteção dos alimentos; 
saneamento da zona rural; disposições gerais de saneamento; estatística sanitária; e educação sanitária. 
Construção, ampliação, reforma e reconstrução em: estabelecimento de trabalho em geral; escolas e 
internatos; hospitais e estabelecimentos de assistência médica hospitalar e cemitérios. Profilaxia e Política 
de Saúde Animal; legislação de defesa sanitária animal; conhecimentos básicos de epidemiologia; sanidade 
animal: enfermidade que acontecem os animais; procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle. 
Legislação de defesa sanitária animal; enfermidades transmissíveis; Saúde Pública e principais zoonoses; A 



defesa do organismo animal: principais vacinas. Períodos de incubação e contágio, formas de contágio das 
principais doenças animais; estatística sanitária; educação sanitária. Construção, ampliação, reforma e 
reconstrução em: estabelecimento de trabalho de acomodação animal em geral.  
 

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR 

 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e 
secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções 
(expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras); registro formal ou informal da linguagem; relações 
de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, homonímia e paronímia); relação 
metafórica entre as palavras; implícitos; coesão e coerência. Morfossintaxe: Função morfológica e sintática 
das palavras e emprego na oração; Articulação de elementos textuais: colocação pronominal, regência e 
concordância nominal e verbal, crase; Relação de sentido no interior do período composto por coordenação 
e subordinação. Pontuação; Ortografia e acentuação segundo a Nova Ortografia. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE (CIRURGIÃO 
DENTISTA BUCO-MAXILAR, CIRURGIÃO DENTISTA PERIONDONTISTA, CIRURGIÃO DENTISTA 
ENDODONTISTA, MÉDICO (CARDIOLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, GINECOLOGISTA, 

DERMATOLOGISTA, PEDIATRA, PSIQUIATRA e CLINICO) ASSISTENTE SOCIAL, BIOMÉDICO, 
DENTISTA,  ENFERMEIRO (A), FARMACÊUTICO, FISIOTERAPÊUTA, FONOAUDIÓLOGO,  

NUTRICIONISTA e PSICÓLOGO) 

Saúde pública: Lei orgânica do SUS (8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. 
Legislação Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). NOAS 2002. Programa Estratégia Saúde da 
Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa 
do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ 
epidemiológico do Município: Dengue, esquitossomoses, hansen, turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, 
HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses, diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-
natal de baixo risco, planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes millitus e 
vulvovaginites.  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

CIRURGIÃO DENTISTA BUCO-MAXILAR 

Princípios da cirurgia e exodontia; Anestesia local; Cirurgia pré e pósprotética; Cirurgia de dentes inclusos; 
Regeneração e reparação dos tecidos; Incisões e deslocamentos da pele e da mucosa; Cirurgia ortognática; 
Comunicações bucossinusal e buconasal;Deformidades dentofaciais; Tumores da cavidade bucal; 
Traumatologia oral e maxilofacial; Infecções da cavidade bucal; Distúrbios temporomandibulares e dor 
facial; Reiplantes , transplantes e Implante dentários; Cistos da cavidade oral e das estruturas anexas; 
Acidentes e complicações da exodontia, profilaxia e tratamento; Tratamento cirúrgico das lesões orais 
patológicas; Anatomia aplicada a odontoestomatologia; Anatomia (neurologia; osteologia; artrologia; 
miologia; angiologia); Fraturas e traumas; Antibioticoterapia em cirurgia buco maxilo-facial; 

CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 

PATOLOGIA ORAL – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; Cárie 
dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não-odontogênica; Lesões pré-malígnas e 
malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não-
odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; 
Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos da prática 
odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. FARMACOLOGIA – Conceitos gerais de 
vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Anestésicos locais, analgésicos, 
antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais 
fármacos-dependentes, condutas do profissional de odontologia; Tratamento das emergências médicas no 
consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista.. DENTÍSTICA – 
Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, isolamento relativo e 
absoluto  do campo operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de 
cunha distal e proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta, 
ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo pulpar; 
Clareamento dental. CIRURGIA – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia; Acidentes e complicações em 
cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; Princípios gerais de traumatologia buco-maxilo-
facial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia 
pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia. RADIOLOGIA- Princípios gerais de aplicação em 
odontologia; Conceito e física das radiações; Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos 
biológicos dos RX; Técnicas radiográficas intra e extra-orais; Métodos de localização radiográfica; 
Interpretação radiográfica das patologias orais; Novos métodos em imagenologia 
odontológica.BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA – Métodos de controle de infecção e esterilização; 
Proteção profissional e do paciente. OCLUSÃO – Fundamentos de oclusão e dos movimentos 



mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo- mandibulares. ÉTICA E 
LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA – O código de ética odontológico.PERIODONTIA E PREVENÇÃO – 
Anatomia do Periodonto, Importância da saliva, da película adquirida e sua formação, composição e ultra-
estrutura dos depósitos microbianos na superfície dentária; Cariologia; Doenças periodontais: exame, 
diagnóstico e tratamento; Higiene oral, níveis de prevenção; Estudo do flúor: seus efeitos, aplicações, 
indicações, toxicologia e formulações em odontologia; Estruturas periodontais de proteção e inserção; 
Interrelação prótese-endodontia-dentística-periodontia. Placa dental e calculo dental, Microbiologia da 
doença periondontal associada à placa, Patogênese da doença periodontal associada à  placa, Gengivite 
necrosante, Trauma de oclusão, Inter-relação entre o periodontia e endodontia, Manivestação de doenças 
sistêmicas no periodonto, exames de pacientes com doenças periodontais, plano de tratamento, terapia 
periodontal: fase associada à placa, Antissepticos e antibióticos em periodontia, Cirurgia periodontal, 
Cirurgia Mucogengival, Reinserção – Novainserção, Estética e terapia periodontal, tratamento de dente com 
envolvimento de furca, Terapia aclusal, Aspectos Técnicos e biofísicos do tratamento com coroas e pontes, 
Movimento dentário ortodôntico na Terapia Periodontal, Visão global dos efeitos da terapia periodontal e 
Fase de Manutenção da terapia periodontal. 

CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA 

PATOLOGIA ORAL – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; Cárie 
dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não-odontogênica; Lesões pré-malígnas e 
malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não-
odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; 
Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos da prática 
odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. FARMACOLOGIA – Conceitos gerais de 
vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Anestésicos locais, analgésicos, 
antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais 
fármacos-dependentes, condutas do profissional de odontologia; Tratamento das emergências médicas no 
consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista.. DENTÍSTICA – 
Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, isolamento relativo e 
absoluto  do campo operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de 
cunha distal e proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta, 
ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo pulpar; 
Clareamento dental. CIRURGIA – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia; Acidentes e complicações em 
cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; Princípios gerais de traumatologia buco-maxilo-
facial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia 
pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia. RADIOLOGIA- Princípios gerais de aplicação em 
odontologia; Conceito e física das radiações; Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos 
biológicos dos RX; Técnicas radiográficas intra e extra-orais; Métodos de localização radiográfica; 
Interpretação radiográfica das patologias orais; Novos métodos em imagenologia 
odontológica.BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA – Métodos de controle de infecção e esterilização; 
Proteção profissional e do paciente. OCLUSÃO – Fundamentos de oclusão e dos movimentos 
mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo- mandibulares. ÉTICA E 
LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA – O código de ética odontológico.ENDODONTIA – Topografia da cavidade 
pulpar e do periápice; Estrutura do complexo dentino-pulpar, desenvolvimento, elementos estruturais e 
função pulpar; Etiopatogenia, métodos e técnicas de exames, diagnóstico e plano de tratamento na 
endodontia, caracteristicas, classificação e tratamento das alterações pulpares e periapicais; Intervenções 
endodônticas: isolamento, técnicas de instrumentação manual e preparo automatizado, medicações 
utilizadas na terapia endodôntica, instrumental utilizado em endodontia; Proteção do complexo dentino-
pulpar; Traumatismo dental e dento-alveolar: diagnóstico e tratamento, alterações da polpa dental, 
tratamento conservador da polpa dental, pulpectomia apexificação, alterações patológicas no periápice, 
tempos operacionais do tratamento dos canais radiculares, exame microbiológico dos canais radiculares, 
obturação canais radiculares, tratamento dos dentes traumatizados, clareamento dos dentes com alterações 
de cor, cirurgia em endodontia, seleção de casos para tratamento dos canais radiculares (Fatores 
relacionados com o estado geral do paciente, fatores relacionados com o doente e estrturas adjacentes). 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Cardiologia (Adulto) 1. Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho 
cardiovascular. 2. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia. Ecocardiografia. Medicina nuclear. 
Hemodinâmica. Ressonância magnética. Radiologia. 3. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas. 4. 
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvulopatias. 5. Miocardiopatias. 6. 
Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. 7. Marca-passos artificiais. 8. 
Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e doenças da aorta. 9. Embolia pulmonar - hipertensão 
pulmonar - cor pulmonar - infecções pulmonares. 10. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 11. 
Reabilitação cardiovascular. Cardiologia Pediátrica 1. Epidemiologia das enfermidades cardiovasculares 
congênitas e adquiridas do feto ao adolescente. 2. Genética e enfermidades cardiovasculares. 3. Anatomia 
do coração normal. 4. Fisiologia cardiovascular normal. 5. Análise segmentar das cardiopatias congênitas. 
6. Exame clínico cardiovascular normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. 7. Eletrocardiograma 
normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. 8. Radiografia de tórax normal e nas cardiopatias 



adquiridas e congênitas. 9. Ecocardiografia doppler normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas 
(pulsada, colorida, tecidual) e as diversas técnicas de estudos ecocardiográficos doppler (transtorácico, 
ecocardiografia de stress, fetal e transesofágica). 10. Outras modalidades de obtenção de diagnóstico por 
imagem: ressonância magnética, radioisótopos. 11. Hemodinâmica diagnóstica e intervencionista: 
indicações para o estudo hemodinâmico angiográfico nas cardiopatias adquiridas e congênitas; posições 
angiográficas no estudo das enfermidades cardiovasculares; principais indicações para intervenção por 
cateteres nos defeitos cardiovasculares congênitos. 12. Teste ergométrico na criança. 13. Fisiopatologia dos 
curtos circuitos esquerdo > direita. 14. Fisiopatologia dos curtos circuitos direito > esquerda. 15. 
Enfermidades estruturais congênitas (incidência, anatomia, fisiopatologia, exame clínico, exames 
complementares para diagnóstico tratamento seguimento). 16. Enfermidades estruturais adquiridas: 
incidência, anatomia, fisiopatologia, exame clínico, exames complementares para diagnóstico, tratamento, 
seguimento. 17. Farmacologia das drogas cardiovasculares de uso na criança e no adolescente. 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças 
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e 
abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e 
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, 
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 6 Doenças 
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios 
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, 
espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios 
hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária. Emergências clínicas. Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, 
faringe e órgão da audição. Semiologia, sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, 
glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização 
audiológica das principais patologias do ouvido. Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios 
paranasais. Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia.  Deficiências auditivas. Anomalias 
congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular. Afecções e síndromes 
otoneurológicas. Paralisia facila periférica. Afecções benignas do pescoço. 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

Aparelho genital feminino: Embriologia, Anatomia, Fisiologia, e propedêutica clínica. Exames 
complementares, indicações, e interpretações clínicas: citologia oncótica (exame de lâmina), colposcopia, 
biópsia de colo e endométrio, colpocitologia funcional, histrerossalpingografia, ultra-sonografia pélvica e 
transvaginal, laparoscopia pélvica, punção transvaginal. TPM (tensão pré-menstrual): etiopatogenia 
,diagnóstico clínico e laboratorial; tratamento clínico e cirúrgico. Anomalias congênitas do aparelho genital 
feminino: Vulva ,  Vagina ,Útero, Ovários e Mamas.  Amenorréia primária e secundária: Etiologia, 
fisiopatologia, exames complementares, diagnóstico e tratamento. Hemorragias disfuncionais: Etiopatogenia  
, diagnóstico e tratamento. Esterilidade e infertilidade: Etiologia, exames complementares e tratamento. 
Contracepção Hormonal : oral, injetável e transdérmica: Avaliação do clínica das pacientes, exames 
complementares, indicações , contra-indicações e efeitos colaterais. DIU (dispositivo intra-uterino) : 
Indicações clínicas, contra-indicações, avaliação propedêutica das pacientes antes, durante e após o uso do 
DIU; complicações mais freqüentes e tratamento. Distúrbios do climatério e da pós-menopausa: Avaliação 
clínica, exames complementares, diagnóstico e tratamento. Distúrbios e estados hiperandrogênicos. 
Diagnóstico e tratamento das alterações da prolactina. Planejamento familiar. Infecções inespecíficas do 
aparelho genital feminino: etiologia, diagnóstico e tratamento. Infecções específicas e doenças sexualmente 
transmissíveis: etiologia, diagnóstico e tratamento. Distopia do aparelho genital feminino: etiologia, 
diagnóstico e tratamento. Incontinência urinária de esforço: etiologia, diagnóstico e tratamento. 
Endometriose: etiologia, diagnóstico e tratamento. Neoplasia Benigna de: útero, ovários, vulva, vagina e 
mamas, diagnóstico e tratamento. Neoplasias malignas de: útero,  ovários, vulva, vagina e mamas; 
diagnóstico e tratamento hormonais, cirúrgicos, quimioterápicos e radioterápicos. Urgências em 
Ginecologia: Hemorragia interna pós-operatória; Corpo lúteo hemorrágico; Hematossalpíngeo e rotura de 
vasos útero-anexiais; Traumas da genitália externa; Doença inflamatória pélvica (DIPA); Bartolinite aguda; 
Torções de anexos; Roturas de cistos inflamatórios e hemorrágicos dos ovários; Traumas e processos 
inflamatórios agudos de mamas. Adaptações do organismo materno à gravidez. Assistência Pré-Natal: 
Exames complementares, orientações clínicas, vacinação, medicamentos usados na gravidez, controle, 
indicações e contra-indicações. Diagnóstico clínico e laboratorial da gravidez. Ultra-sonografia :importância 
e indicações nas diversas etapas e patologias da gravidez. Avaliação clínica da vitalidade fetal; Avaliação 
da maturidade fetal;  Amnioscopia e amniocentese; Exame da placenta. Abortamentos: Causas, 
diagnósticos, e tratamentos. Gravidez ectópica: diagnóstico e tratamento. Gravidez Molar.  Placenta Prévia. 
Desenvolvimento prematuro da placenta. Polidrâmnio e Oligoidrâmnio. -Rotura prematura das membranas 
ovulares. Isoimunização pelo Fator Rh. DHEG-etiologia, diagnóstico e tratamento. Gestação Pré-Termo  e 
Pós- Termo. Nefropatias e cardiopatias no ciclo grávido- Puerperal. Infecções nocivas ao concepto. Infecção 



urinária na gravidez. Diabetes Mellitus na gravidez. Epilepsia, na gravidez: tratamento e efeitos colaterais  
dos quimioterápicos usados. Efeitos adversos de agentes químicos e da radioterapia sobre o concepto. 
Distocias do mecanismo de parto. Fórceps: Indicações e mecanismos de aplicações. Sofrimento fetal 
agudo. Prolapso  do cordão umbilical. Traumas maternos no parto normal. Curetagem uterina e cesárea: 
Indicações, técnicas e complicações. Patologias da dequitação e do 4º período. Infecção puerperal. Tipos 
de anestesias e suas indicações nas urgências  obstétricas. Assistência ao recém-nascido (RN) gravemente 
asfixiado: Conduta e prognóstico a longo prazo.  

MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Abordagem do paciente: anamnese e exame físico. Dor: mecanismos e abordagem. Abordagem do 
paciente com dor torácica. Abordagem do paciente com cefaléia. Abordagem do paciente com icterícia. 
Bases farmacológicas do tratamento medicamentoso. Cuidados com paciente terminal e sua família. Exame 
médico periódico e os cuidados preventivos com a saúde. Princípios básicos da resposta imune e 
inflamatória. Doenças infecciosas: cólera, dengue, estafilococcias, estreptococcias, infecção do trato 
urinário. Diagnóstico por imagem. Pele normal. Anatomia e fisiologia da pele. Patologia cutânea. 
Fisiopatologia e imunologia cutânea. Alterações morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas. Erupções 
eczematozas.  Erupções eritemato-escamosas. Erupções pápulo-nodulares. Erupções purpúricas. Erupções 
urticadas. Erupções pápulos-pruriginosas. Erupções vésico-bolhosas. Erupções pustulosas. Afecções 
atrófico-escleróticas. Afecções ulcerosas. Afecções queratolíticas. Afecções dos anexos cutâneos. 
Foliculares. Hidroses. Tricoses. Onicoses. Alterações do colágeno. Afecções do conectivo. Afecções da 
hipoderme. Afecções da cartilagem e dos vasos. Infecções e infestações. Dermatoses por vírus. 
Dermatoses por Riquétsias. Piodermites e outras dermatoses por bactérias. Tuberculoses e micobaterioses 
atípicas. Hanseníase.  Sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais.  Micoses 
profundas. Prototecoses. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. Dermatozoonoses. Dermatoses 
por ações químicas, físicas e mecânicas. Erupções por drogas. Reações aos agentes mecânicos, calor e 
frio. Otodermatoses. Radiodermites. Inflamações e granulomas não-infecciosos. Inflamações não-
infecciosas. Granulomas nãoinfecciosos. Dermatoses metabólicas. Avitaminoses e dermatoses nutricionais. 
Amiloidose. Hialinoses. Afecções poralterações do metabolismo dos aminoácidos e purinas. Dislipidoses. 
Porfirias. Mucopolissacaridoses. Alterações do metabolismo do cálcio, ferro, zinco e cobre. Alterações 
cutâneas nos diabetes. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. Dermatoses por 
imunodeficiência. Dermatoses por imunodeficiências primárias. Síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS). Dermatoses por imunodeficiência iatrogênica nos transplantados. Afecções congênitas e 
hereditárias. Síndromes familiares com tumores cutâneos múltiplos. Afecções hereditárias da 
queratinização. Doenças bolhosas hereditárias. Doenças poiquilodérmicas e displasias ectodérmicas. 
Alterações hereditárias mesenquimais, pigmentares e malformações. Cistos e neoplasias. Cistos. Nevos 
organóides. Tumores epiteliais benignos. Afecções epiteliais pré-malignas e tumores intra-epidérmicos. 
Tumores epiteliais malignos. Tumores mesenquimais e neurais. Nevos pigmentares e melanomas. 
Leucemias, linfomas, pseudolinfomas. Mastocitoses. Histiocitoses. Manifestações cutâneas paraneoplásicas 
e metástases cutâneas. Terapêutica. Terapêutica tópica. Terapêutica sistêmica: principais medicamentos de 
uso sistêmico em dermatologia. Cirurgia dermatológica. Eletrocirurgia, eletrocoagulação, eletrólise e 
iontoforese.  Quimiocirurgia. Actinoterapia, laserterapia, radioterapia. 

MÉDICO PEDIATRA  

Crescimento e desenvolvimento: crescimento normal e os problemas do crescimento e desenvolvimento do 
recém-nascido à puberdade (adolescência); imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios 
nutricionais desidratação; desnutrição protéico-calórica. Sobrepeso e obesidade na infância e adolescência. 
Problemas neurológicos: meningites e meningoencefalites. Abscesso Cerebral. Tumores intracranianos. 
Tétano. Convulsões. Epilepsia. Cefaléia. Problemas oftalmológicos: conjuntivites; alterações oculares nas 
hipovitaminoses; estrabismo. Problemas do ouvido, nariz, boca e garganta: otites; infecções das vias aéreas 
superiores; rinites; sinusites; amídalas e adenóides. Distúrbios respiratórios do trato inferior: bronquiolite; 
bronquites; asma; tuberculose pulmonar; pneumonias; fibrose cística (mucoviscidose). Distúrbios 
cardiológicos: cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas; endocardite infecciosa; miocardite; 
insuficiência cardíaca; febre reumática. Problemas do aparelho digestivo: doença diarréica aguda; diarréia 
crônica; doença celíaca; alergia alimentar; parasitoses intestinais; patologias cirúrgicas; hepatites; 
constipação. Problemas urinários: infecções do trato urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e 
glomerulopatias; síndrome nefrótica; refluxo vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior. Problemas 
hematológicos: anemias carenciais; anemia aplástica; anemia falciforme; anemias hemolíticas; leucemias; 
púrpuras (trombocitopênica e anafilactóide); hemofilia. Hepatoesplenomegalia e adenomegalia: 
mononucleose; adenite cervical; toxoplasmose; calazar; blastomicose. A febre e as infecções na infância: a 
criança febril; doenças imunopreveníveis; dengue; doenças exantemáticas; febre tifóide e salmonelose; 
malária; brucelose; síndromes de deficiência imunológica na infância; doença estafilocócica; cólera. 
Tumores na infância: tumor de Wilms; neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdomiossarcoma. 
Antibióticos e quimioterápicos. Patologias endocrinológicas, diabetes infanto-juvenil. Disfunções da tireóide. 
Emergências em pediatria: Abordagem da criança seriamente doente; abordagem da criança 
politraumatizada; avaliação e abordagem inicial do trauma craniano; queimaduras; acidentes com animais 
(ofídicos, mordidas); envenenamentos; abordagem do choque; afogamento; abdômen agudo; sinais de 
abuso e violência à criança. Abuso de substâncias (álcool e drogas). 



MÉDICO PSIQUIATRA  

Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de 
susbstâncias psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, 
psicótico breve, delirante persistente, delirante induzido. Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos 
do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. Transtornos fóbicos-
ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: pânico, ansiedade 
generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos do sono. Transtornos de adaptação e transtorno de 
estresse pós-traumático. Transtornos somatoformes. Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. 
Transtornos da personalidade. Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento. Retardo mental. 
Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem 
habitualmente durante a infância ou adolescência. Transtornos psiquiátricos relacionados ao 
envelhecimento. Interconsulta psiquiátrica. Emergências psiquiátricas. Psicoterapia. Psicofarmacoterapia. 
Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em psiquiatria. Psiquiatria Forense. Epidemiologia dos transtornos 
psiquiátricos. Classificação em Psiquiatria. 

ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho: necessidades, finalidades, demandas e utilidades 
da profissão. Ética profissional em Serviço Social, Assistência Social como garantia de direitos: seguridade 
social (saúde, assistência social e previdência). Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos; Aids: 
formas de transmissão, epidemia atualmente no Brasil e tratamento; DST: formas de transmissão e 
tratamento. Legislação profissional. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei Orgânica da Saúde. Lei da 
Pessoa Portadora de Deficiência. SUAS – Sistema único de assistência social. Papel do serviço social no 
CAPS. Noções básicas de Doenças Mentais. Regulamentação da Profissão do Assistente Social. Código de 
Ética do Assistente Social. História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. Instrumentos e 
Técnicas de Serviço Social. Planejamento e Pesquisa Social. Políticas Públicas: Políticas Educacionais e 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Políticas e Sistema Único de Saúde (SUS); Política Nacional 
e Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; O planejamento e a administração como prática 
do Serviço Social; Serviço Social: prática de ajustamento ou transformação social;. Conhecimento das 
campanhas sanitárias; vacinações; programas; política e história da saúde pública e sua legislação. 

BIOMÉDICO 

Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de qualidade; limpeza de material; 
sistema internacional de medidas; anticoagulantes; coleta de amostras. Bioquímica - determinações 
bioquímicas; determinações enzimaticas; determinações das provas funcionais; elelioforese na bioquímica 
clínica; espectrofotometria. Hematologia - estudo dos glóbulos vermelhos; estudo dos glóbulos brancos; 
estudo das plaquetas; imuno-hematologia. Bacteriologia - meios de cultura; esterilação; coloração; 
coproculturas; orofaringeo (cultura do material); geniturinário (cultura de material); hemoculturas; 
antibiograma. Imunologia - reações de precipitação; reações de aglutinação; reações de hemolose; 
imunoensaios (técnicas). Parasitologia - protozoários intestinais; helmintos intestinais; hemoparasitas; 
parasito dos tecidos; tecnícas laboratoriais. Urpanalise - caracteristicas físicas; pesquisa dos componentes 
anormais; sedimentoscopia. Parte Prática - Bacteriologia; cultura de urina, cultura das secreções 
orofaringeo; hemocultura. Técnicas sorologicas; precipitações; reações de hemoaglutinação. Parasitologia; 
métodos direto; sedimentação; conceituação. Bioquímica - determinações dos componentes orgânicos do 
sangue; determinações dos componentes inorgânicos do sangue; determinações das enzimas de 
imoportância química. Provas funcionais - função renal; função hepática; tolerância à glicose. Uroanalise - 
exame sumário. Hematologia - hemograma; eritrograma; leucograma. 

DENTISTA 

PATOLOGIA ORAL – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; Cárie 
dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não-odontogênica; Lesões pré-malígnas e 
malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não-
odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; 
Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos da prática 
odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. FARMACOLOGIA – Conceitos gerais de 
vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Anestésicos locais, analgésicos, 
antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais 
fármacos-dependentes, condutas do profissional de odontologia; Tratamento das emergências médicas no 
consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista.. DENTÍSTICA – 
Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, isolamento relativo e 
absoluto  do campo operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de 
cunha distal e proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta, 
ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo pulpar; 
Clareamento dental. CIRURGIA – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia; Acidentes e complicações em 
cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; Princípios gerais de traumatologia buco-maxilo-
facial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia 
pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia. RADIOLOGIA- Princípios gerais de aplicação em 
odontologia; Conceito e física das radiações; Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos 



biológicos dos RX; Técnicas radiográficas intra e extra-orais; Métodos de localização radiográfica; 
Interpretação radiográfica das patologias orais; Novos métodos em imagenologia 
odontológica.BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA – Métodos de controle de infecção e esterilização; 
Proteção profissional e do paciente. OCLUSÃO – Fundamentos de oclusão e dos movimentos 
mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo- mandibulares. ÉTICA E 
LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA – O código de ética odontológico.  

ENFERMEIRO (A)  

Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e legislação profissional. Programa nacional 
de imunização:calendário de vacinas, vias de administração, rede de frio.Atenção á saúde da criança: 
crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças gastrointestinais, doenças 
respiratórias, etc. Atenção à saúde do adulto: doenças cardiológicas, doenças endócrinas, doenças 
respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças cutâneas, DST, etc. Assistência de enfermagem em clínica 
cirúrgica(período pré, trans e pós operatório). O processo de enfermagem (avaliação, diagnóstico, 
planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no cuidado ao paciente: princípios e práticas 
de reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos humanos na saúde e na doença; líquidos e eletrólitos 
(equilíbrio, distúrbios) .Enfermagem em oncologia; SUS – Princípios, diretrizes e legislação; vigilância 
epidemiológica: notificação, indicadores de saúde.Vigilância sanitária.Planejamento e programação de 
saúde. Emergências; intoxicações exógenas e entógenas, RCP, IHM, EAP, Reação anafilática , traumas, 
crises hipertensivas, queimaduras, estados de choque e emergências obstétricas.Assistência de 
enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Diabetes mellitus:crises hiper e hipoglicêmicas, hemorragia 
digestiva. Traumatismo cranioencefálico.Acidentes com animais peçonhentos. Administração em 
enfermagem.Enfermagem em psiquiatria.Cálculo e administração de medicamentos.Desinfecção , 
antissepsia, assepsia , esterilização de materiais e equipamentos .Limpeza hospitalar. Assistência de 
enfermagem nas urgências e emergências (primeiros socorros, crises hipertensivas, distúrbios glicêmicos). 
Doença de notificação compulsória, doenças endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ epidemiológico 
do Município. Enfermagem em saúde pública: Situação da saúde no país: peculiaridades regionais; 
atividades básicas de enfermagem em saúde pública; a epidemiologia e sua importância no campo da 
enfermagem; assistência de saúde pública na comunidade; Aplicação de técnicas educativas em 
enfermagem de saúde pública; Doenças transmissíveis e seu controle; Doenças sexualmente 
transmissíveis; importância do saneamento no meio ambiente; a prevenção das doenças e seus níveis. 
Assistência de enfermagem em Saúde da Criança – puericultura, AIDPI, criança feliz, teste do pezinho, 
suplementação de ferro e vitamina A. Assistência de enfermagem à saúde da mulher (planejamento familiar, 
pré-natal de baixo risco, puerpério, aleitamento materno, prevenção de câncer do colo de útero e mama). 
Assistência de enfermagem em clínica médica - programa de hipertensão e diabetes. Assistência de 
enfermagem à saúde do adolescente. Infecções sexualmente transmissíveis/ AIDS. Assistência de 
enfermagem à saúde do idoso. Assistência de enfermagem em Saúde Mental. Programa de imunização 
(calendário de vacinação da secretaria estadual de saúde do estado de ALAGOAS, rede de frio, vias de 
administração). Assistência de enfermagem a doenças crônico - Degenerativas. Assistência de enfermagem 
à saúde do trabalhador.  

FARMACÊUTICO 

Farmacologia - dinâmica de absorção, distribuição e eliminação de fármacos. Farmacodinâmica - 
mecanismos de ação das drogas e concentração da droga e seu efeito; Administração hospitalar: conceito, 
objetivo, classificação, estrutura organizacional; Farmácia hospitalar: histórico, conceito e objetivos, 
finalidades, tipologia, estrutura organizacional; Dispensação de medicamentos: individual, coletiva, por cota 
mista, dose sanitária, atendimento ambulatorial. Administração de materiais: calculo de estoque máximo e 
mínimo, ponto de requisição ou ressuprimento, controle de estoque por fichas ou processamento de dados, 
análise do consumo de medicamentos. Controle de qualidade: importância, procedimentos, medicamentos 
adquiridos, medicamentos produzidos na farmácia; Farmacovigilância: importância, objetivos e 
procedimentos; Farmácia clínica: objetivos, importância, orientação do paciente, integração com a equipe 
multiprofissional de saúde; Legislação Farmacêutica - Lei 3.820 de 11.11.60 - noções; Código de Ética 
Profissional - Resolução 290/90.  

FISIOTERAPÊUTA 

VASCULAR PERIFÉRICO: Fisioterapia na Mastectomia, no Edema Linfático; Tratamento Fisioterapêutico 
nos amputados dos membros inferiores. CARDIOFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico no pós-
operatório das cirurgias cardíacas (avaliação funcional, instruções do paciente, treinamento respiratório), no 
pós-operatório: programa de reabilitação cardíaca. REUMATOFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico 
na artrite reumatóide no adulto, na espondilite anquilosante, nas artroses, no ombro doloroso, nas 
lombalgias. PNEUMOFISIOTERAPIA: Semiologia do sistema respiratório – Provas de funções pulmonares, 
Tratamento fisioterapêutico nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas ( D.P.

0
C), asma, bronquiectasias, 

fibrose cística; Treimaneto muscular respiratório; Tratamento fisioterápico pré e pós-operatório nas cirurgias 
tóraco-abdominais, nebulizações, padrões musculares resperatórios, incentivadores respiratórios. 
FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA: Enfermidades cirúrgicas ortopédicas em pediatria, disfunção cerebral 
(paralisia cerebral), tratamento fisioterápico nos toco-traumatismos (lesões do plexo braquial). 
NEUROFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico na paralisia facial, na síndrome piramidal, na síndrome 
medular, na paralisia radial, na paralisia cubital. FISIOTERAPIA EM TRAUMATOLOGIA: Tratamento 



fisioterapêutico nas fraturas de Colles, nas fraturas de colo de fêmur, nas lesões ligamentares de joelho, nas 
lesões de menisco, nas lesões cápsulo-ligamentares de ombro.  

FONOAUDIÓLOGO 

Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia Clínica: Procedimentos 
Subjetivos e Objetivos de Testagem Audiológica – indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho de 
Ampliação Sonora Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame 
Otoneurológico, Otoemissões Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; 
Funções Neurolingüísticas; Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades 
Craniofaciais: Características Fonoaudiológicas – Avaliação Miofuncional – Tratamento Fonoaudiológico; 
Distúrbios da Voz: Disfonias – Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia; Distúrbios de Linguagem, da 
Fala e da Voz, decorrentes de fatores Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e Sócio-Ambientais; Desvios 
Fonológicos; Sistema Sensório – Motor – Oral – Etapas Evolutivas; Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio 
da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição – Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional; Disfagia; 
Distúrbios da Aprendizagem da Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e Intervenção Fonoaudiológica. 

MÉDICO CLÍNICO 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças 
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e 
abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e 
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase, e colecistite, 
pancreatite, hepatites virais, e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica, cirrose hepática, 
Doenças renais: insuficiência renal aguda, e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal, 
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, 
distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem 
do paciente febril, malária, estreptococcias, endocardite infecciosa, estafilococcia, meningites, tétano, Febre 
tifóide, tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malaria, micoses sistêmicas, herpes 
simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções oportunista. 
Distúrbios idroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Neoplasias: rastreamento e história natural das 
neoplasias ginecológicas, próstata, cólon e pulmão. Relação médico-paciente. Pré e pós-operatório: 
avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e tratamento 
do tromboembolismo venoso. Pré natal de baixo risco. Crescimento e desenvolvimento infantil e esquema 
básico vacinal. Doenças da pele: Dermatoses comuns, lesões pigmentares, distúrbios descamativos, 
dermatites vesiculares, eritemas , doenças bolhosas, e dermatite medicamentosa. Doenças do ouvido: 
inflamatórias e traumáticas, diagnóstico e tratamento. Doenças do nariz e seios paranasais. Pneumonias. 
Insuficiência respiratória aguda. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC) . Embolia 
pulmonar. Doenças da Pleura. Edema Pulmonar agudo.Pneumotórax. Tuberculose pulmonar. Neoplasias 
pulmonares. Sinais e sintomas das cardiopatias gerais. Testes diagnósticos.Endocardite infecciosa.Doença 
cardíaca valvar. Doença das artérias coronárias.Hipertensão arterial e emergências hipertensivas. 
Insuficiência cardíaca congestiva. Choque cardiogênico. Doenças da circulação e dos vasos. Anemias: 
Diagnósticos e tratamentos. Leucemias: Classificação, diagnóstico e tratamentos. Linfomas: diagnóstico e 
tratamento.Distúrbios da coagulação. Transfusões sanguíneas e hemoderivados. Doenças do estômago e 
duodeno: Hemorragia digestiva alta e baixa. Doenças do Intestino delgado, cólon e reto.Pancreatites aguda 
e crônica. Apendicite aguda. Colecistite aguda. Hepatites. Cirrose hepática. Neoplasias malignas de : 
estômago, intestino delgado e cólons, pâncreas, fígado. Distúrbios alérgicos e imunológicos: 
Imunoglobulinas , imunidade celular, doenças por imunodeficiência, imunogenética,e transplantes.Doenças 
alérgicas. Pielonefrites agudas e crônicas, glomerulonefrites, insuficiência renal aguda e crônica, doenças 
císticas dos rins, retenção urinária aguda, cólica renal, neoplasias renais. Diabetes Mellitus: Classificação, 
diagnóstico e tratamento. Coma  hiperglicemico e hipoglicemico.Orientação dietética. Hiper e 
Hipotireoidismo. Diagnóstico e tratamento. Sinais e sintomas dos distúrbios osteo-articulares: Osteoartroses, 
artrite aguda e crônica, artrite gotosa, artrite infecciosa, infecções ósseas,e doenças autoimunes: febre 
reumática e lúpus eritrematoso sistêmico. Doenças da Próstata: Prostatite aguda e crônica, hiperplasia  
prostática benigna, incontinência urinária, bexiga neurogênica, calculose do sistema urinário, cistites, 
neoplasia de bexiga e neoplasia prostática. Distúrbios nutritivos; distúrbios do metabolismo das vitaminas. 
Infecção pelo HIV: Etiologia, fisiopatologia, epidemiologia, achados clínicos, diagnóstico diferencial, 
prevenção, tratamento e prognóstico. Doenças sexualmente transmissíveis. Agentes quimioterápicos e 
antibióticos: Indicações, contra-indicações, e efeitos colaterais. Doenças infecciosas e parasitárias: Viroses 
respiratórias.Mononucleose infecciosa.Rubéola.Varicela.Sarampo.Parotidite epidêmica, poliomielite infantil, 
raiva, febre tifóide, infecções estafilococicas, infecções estreptocócicas, meningites bacterianas e viróticas, 
salmoneloses, disenteria bacilar, coqueluche, difteria, tétano, septicemias, hanseníase, leptospirose, 
micoses superficiais e profundas.toxoplasmose, malária, leishmaniose tegumentar e visceral, amebíase, 
giardíase, doença de chagas, ancilostomíase, ascaridíase, tricuríase, oxiuríase, estrongiloidíase, filariose, 
teníase, esquistossomose mansônica. Envenenamentos agudos: diagnóstico e conduta. 



NUTRICIONISTA 

Nutrição em Saúde Pública: principais nutricionais do Brasil, em especial no Nordeste, - Programas de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher e de Criança: terapia de reidratação oral – TRO, acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento da criança – programa de suplementação alimentar – PSA – vigilância 
alimentar e nutricional – indicadores diretos e indiretos do estado de nutrição comunidades – nutrição nos 
grupos etários no 1

o 
 ano de vida, pré – escolar, no adulto (gestantes e nutrizeis), Patologia da nutrição e 

Dietoterapia: - metabolismo basal – modificações da dieta normal para atendimento ao enfermo – alterações 
na nutrição ( obesidade, magresa, doenças carências) – patologias e dietoterapias aparelho digestivo, 
sistema endocrino,  sistema cardiovascular – Técnica Dietética – introdução à técnica dietética – alimento: 
classificação, princípios nutritivos – seleção, preparo a perdas decorrentes – planejamentos de cardápios – 
Administração de Serviços de Nutrição: unidade de serviço de alimentação e nutrição – conceituação, tipos 
de serviços – planejamento físico, funcional, Lay – out, fluxograma peculiaridades da área física e 
construção social do serviço de alimentação e nutrição – previsão numérica e distribuição.  

PEDAGOGO 

O processo de Alfabetização; Letramento; A educação pública como instrumento de inclusão social; O 
Projeto Político Pedagógico da escola (conceito, caracterização, elaboração e execução); O trabalho escolar 
e o processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto instrumento de inclusão; A 
organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades; A 
interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos; Os processos de avaliação da aprendizagem; A 
organização dos tempos e dos espaços escolares; Os colegiados escolares (composição, atribuições e 
participação dos segmentos); A relação da escola com a família: a transformação na estrutura familiar e 
suas repercussões no processo educativo e nas funções da escola; A articulação escola/família no processo 
educativo; As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/96) análise do seu significado para a 
educação brasileira. LEI N

O
 9.394/96 ( LDB) Conhecimentos Básicos. Parâmetros curriculares nacionais. 

ESTRATÉGIAS EM RELAÇÃO ÀS ETAPAS DO PROCESSO ENSINO – APRENDIZAGEM: Composição da 
grade escolar, elaboração dos conteúdos programáticos, elaboração dos planos de ensino, aplicação dos 
objetivos às diversas fazes do processo, os conselhos de classe, escolha do material escolar do aluno. 
ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS DA AÇÃO SUPERVISORA: Planejamento da supervisão, o plano 
educacional ou geral da escola, controle, reuniões, observação, relacionamento humano, o contato com os 
pais, atualização dos professores, integração como serviço de orientação escolar. A FORMAÇÃO PARA O 
MAGISTÉRIO NO NÍVEL DE  2

o
 GRAU. Os Parâmetros Curriculares  em Ação, primeiro e segundo ciclos; 

As Diretrizes Curriculares Nacionais.  
 Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros Curriculares Nacionais; Concepções e 
Tendências Pedagógicas Conteporâneas: Projeto Pedagógico Tradicional, Projeto Pedagógico Escola 
Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico Progressista; Concepções da teoria sócio-
construtivista; Planejamento Escolar Elaboração de planos de ensino e de projetos; O planejamento escolar 
como organizador da ação educativa; Contribuições da Psicologia para o processo de ensino aprendizagem 
na Educação; Avaliação Escolar (concepções, funções, instrumentos). A Escola e sua função social. Novas 
Tecnologias (função e apoio na prática pedagógica).  Processo de ensino aprendizagem nas dimensões 
cognitiva, socioafetiva e Cultural. Gestão Escolar e Processo Político Pedagógico numa perspectiva de 
inclusão, autonomia e qualidade social. Constituição de competências e processo de avaliação da 
aprendizagem. Lei 10.639/2003, que trata do ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-
Brasileira nas redes de educação básica, públicas e privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 
08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e 
Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 (FUNDEB). Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos - 2007. 

PSICÓLOGO 

Psicologia da família: dinâmica, ciclo de vida familiar e novas contribuições familiares. Psicologia do 
desenvolvimento. Psicologia geral. Tanatologia. Conhecimento específico das DST, HIV/AID – rotinas de 
COAS e de SAE. Impacto do diagnóstico: processo de adoecimento, enfrentamento da doença e adesão ao 
tratamento. Processo de Hospitalização. Psicologia Hospitalar. Psicossomática. Reforma psiquiátrica no 
Brasil. Equipe interdisciplinar em saúde. Clínica infantil – teoria e técnica. Clínica de adolescente – teoria e 
prática. Psicoterapia familiar – teoria e prática. Psicoterapia de grupo – teoria e técnica. Clínica da terceira 
idade – teoria e prática. Saúde do trabalhador – conceitos e prática. Código de ética profissional. 
Tratamento multidisciplinar da obesidade. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º 
ANO 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Concepções e Tendências Pedagógicas Conteporâneas: Projeto Pedagógico 
Tradicional, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
Progressista; Concepções da teoria sócio-construtivista; Planejamento Escolar Elaboração de planos de 
ensino e de projetos; O planejamento escolar como organizador da ação educativa; Contribuições da 
Psicologia para o processo de ensino aprendizagem na Educação; Avaliação Escolar (concepções, funções, 
instrumentos). A Escola e sua função social. Novas Tecnologias (função e apoio na prática pedagógica).  



Processo de ensino aprendizagem nas dimensões cognitiva, socioafetiva e Cultural. Gestão Escolar e 
Processo Político Pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. Constituição de 
competências e processo de avaliação da aprendizagem. Lei 10.639/2003, que trata do ensino obrigatório 
da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas e privadas. 
Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 
22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 
(FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO - ARTES 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FUNDAMENTOS DO ENSINO DA ARTE - O significado da Arte na 
Educação, A importância da Criação Artística Reconhecida Historicamente (obra de arte) na Educação 
Escolar. METODOLOGIA DO ENSINO DA ARTE -Tendências Pedagógicas: Tradicional, Escola Nova, 
Tecnicista e Crítico-Social. HISTÓRIA DA ARTE-EDUCAÇÃO NO BRASIL - Movimento Escolinha de Arte, 
Educação Artística: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N

o
 5692117, Movimento de Arte-

Educação, Proposta de Ensino de Arte (nova LDB). LINGUAGENS ARTÍSTICAS - Artes plásticas, Teatro e 
Música. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO - RELIGIÃO 

O ensino religioso na Escola Pública. A LDB e a Lei 9.475 em relação ao ensino religioso e algumas 
consideração como: A Pluralidade Religiosa Existente em Nossa Sociedade; A Formação Do Profissional 
De Ensino Religioso; A Escolha Do Conteúdo Programático. O Ensino Religioso no contexto do Ensino 
Fundamental. Diversidades culturais religiosas no Brasil e no Mundo, Histórias, tipos, denominações, 
peculiaridades, costumes, crenças, Deuses, origens, doutrinas, atuações. Conteúdos do Ensino Religioso 
em diferentes denominações Religiosas. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS 

AR, ÁGUA, SOLO, ECOLOGIA/PROGRAMAS DE SAÚDE. O UNIVERSO: Como tudo começou; O Sistema 
Solar; O Planeta Terra. AR ATMOSFÉRICO: Características do Ar Atmosférico; Propriedades do Ar; Os 
Componentes do Ar; A Atmosfera; Pressão Atmosférica; Meteorologia; Poluição da Atmosfera. A ÁGUA NA 
NATUREZA: Conheça a água; Estados físicos da água; A água no meio ambiente; A pressão da água; A 
água, o homem e o ambiente; A água e a saúde. A CROSTA TERRESTRE: As rochas; O solo; Erosão e 
queimadas; O solo e a saúde. ECOLOGIA: O que é ecologia; Cadeia alimentar. HIGIENE E SAÚDE: Saúde 
e doença; Preservação da saúde. ORIGEM DA VIDA E EVOLUÇÃO: Matéria viva e matéria bruta; A 
evolução dos seres vivos; FORMAS DE VIDA MAIS SIMPLES: Os Vírus; Reino Monera; Reino Protista (Filo 
Protozoa); Os Fungos. O REINO DAS PLANTAS: As Algas; Vegetais Inferiores; Vegetais Superiores; 
Fisiologia Vegetal; Órgãos Reprodutivos dos Vegetais  Superiores. REINO ANIMAL: Animais Inferiores; 
Vermes Lisos/Anelados e animais de corpo mole. ARTRÓPODES; Equinodermos; Cordados; Anfíbios; 
Reptéis; Aves; Mamíferos. ECOLOGIA: Os Seres Vivos no Ecossistema; Habitat; Populações e 
Comunidades; Relações entre os seres vivos; Equilíbrio ecológico. NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DO CORPO 
HUMANO: Da célula ao organismo: Citologia; Histologia; Funções de Nutrição; Alimentos; Saúde e 
Alimentação; Anatomia e Fisiologia dos Sistemas; Funções de Relação; Sistema de Sustentação; Sistema 
Muscular; Os Sentidos; Sistemas de Coordenação e Controle; Sistema Reprodutor e Reprodução Humana; 
O Corpo: desenvolvimento e maturidade.  A Química da célula Viva: Água, sais minerais, carboidratos, 
lipídios, proteínas, enzimas, ácidos nucléicos.  Célula: Conceito. Características gerais. Membranas e 
parede. Citoplasma e organelas, núcleo e componentes nucleares. Superfície celular e as trocas entrem a 
célula e o meio extracelular. Obtenção e utilização de energia pelas células. Digestão intracelular. 
Processos de síntese e secreção celular. Reprodução. Tecidos: Conceito. Tecidos animais: epitelial, 
conjuntivo, muscular e nervoso. Tecidos vegetais: meristemático, de revestimento, sustentação, condução, 
proteção,transporte e parênquima. As Grandes Funções Vitais: Nutrição e digestão. Circulação e transporte. 
Respiração. Excreção. Sistema de proteção sustentação e locomoção; Sistemas integradores; Reprodução 
e desenvolvimento ontogenético. Os sentidos. Ecologia: Associação entre os seres vivos. Ecossistemas e 
seus componentes. Dinâmica populacional. Ciclos biogeoquímicos. Os grandes biomas brasileiros. Fatores 
de desequilíbrio ecológico. Genética: Conceitos básicos. Heredogramas. Leis de Mendel: problemas, 
Retrocruzamentos. Alelos múltiplos: problemas. Grupos sanguíneos: ABO, MN, fator RH: problemas. 
Interação gênica: problemas. A herança do sexo: problemas. Determinação do sexo. Linkage e o 
mapeamento genético. Crossing-over; problemas. Aberração cromossômica. Cariótipo. Fórmulas 
cromossômicas. Mutações. Genes letais e genes subletais: problemas. Evolução: Origem da vida. 
Evidências da evolução. Principais teorias da evolução. Mecanismos da evolução. A formação de novas 
espécies. Evolução dos vertebrados. Evolução do homem. Noções de probabilidade. Noções de genética da 
população. Higiene e Saúde: Principais endemias do Brasil e seu controle. Doenças se carência. 
Taxonomia: Classificação natural e artificial. Sistemas de classificação dos seres vivos em uso corrente. 
Regras de nomenclatura. Zoologia: Características gerais e classificação dos principais filos de animais. 
Botânica: Características gerais e classificação dos principais grupos de vegetais. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO  – EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FISÍCA NO BRASIL: Fases da Educação 
Física no País. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: Metodologia, Avaliação, Cultura Corporal; EMPREGO DA 
TERMINOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FISÍCA. FISIOLOGIA DO EXERCICIO: Abordagem 



neuromuscular, Estrutura e Funções Pulmonares; Permuta e transporte de gases; O sistema cardiovascular; 
Capacidade funcional do sistema cardiovascular; Músculo esquelético (estrutura e função). TREINAMENTO 
DESPORTIVO E ATIVIDADES FISÍCAS: Etapas da preparação desportiva; A periodização do treinamento; 
Velocidade motora; Resistência motora; Força motora; Flexibilidade; Coordenação; Equilíbrio motor; 
Capacidade de inteligência motora; Aprendizagens de habilidades motoras. PSICOLOGIA DO ESPORTE: 
Atenção; Concentração; Motivação; Personalidade; Agressão; Emoção; Estresse; Liderança; Desportos: 
Futsal, Futebol, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Ginástica, Natação, Judô. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO - GEOGRAFIA 

O PLANETA TERRA: coordenadas geográficas, representações geográficas, principais movimentos e 
conseqüências. A ATMOSFERA, OS CLIMAS E A VEGETAÇÃO: estrutura, composição e importância da 
atmosfera; Elementos, fatores e tipos climáticos; As formações vegetais e o clima; Zonas bioclimáticas. A 
LITOSFERA: Estrutura interna da terra; As placas litosféricas; Relevo terrestre: Agentes endógenos e 
exógenos; Principais tipos de relevo, o relevo submarino; Rochas e solos: tipos, principais características. A 
HIDROSFERA: Distribuição das águas oceânicas; O ciclo hidrológico; Os principais movimentos do mar; 
Principais unidades do relevo submarino; Elementos determinantes da região de um rio; principais bacias 
hidrográficas do mundo. A POPULAÇÃO MUNDIAL: Crescimento e distribuição da população mundial; 
estrutura da população; migrações; população urbana e rural; urbanização. AS ATIVIDADES AGRICOLAS: 
Agricultura comercial e de subsistência no mundo tropical; Agricultura moderna nos países desenvolvidos; 
Pecuária; Impactos ambientais das atividades agrícolas. Extrativismo vegetal e mineral. AS ATIVIDADES 
INDUSTRIAIS E AS FONTES DE ENERGIA: Evolução da atividade industrial; fatores condicionadores das 
grandes concentrações industriais; Principais tipos de industria; Relação entre as atividades industriais e as 
principais fontes energéticas; impactos ambientais causados pela atividade industrial e pela produção de 
energia. A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO: Os principais aspectos do quadro natural brasileiro; 
Os domínios morfoclimáticos; as pressões antrópicas sobre os grades biomas brasileiros; a população 
brasileira; a urbanização brasileira; Impactos ambientais da urbanização; A industrialização do Brasil; A 
economia agrária brasileira; Problemas da agricultura brasileira; O comercio interno e externo brasileiro; A 
divisão regional do Brasil; as grandes regiões brasileiras: aspectos naturais e  sócio-econômicos; O 
Nordeste brasileiro.  

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO -  HISTÓRIA 

HISTÓRIA GERAL: A economia da antigüidade oriental: Aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais 
das civilizações egípcia e mesopotâmica; As civilizações da antigüidade clássica: aspectos econômicos, 
políticos, sociais e culturais; A formação da sociedade medieval: as invasões bárbaras e suas 
conseqüências, a economia e a sociedade feudais; O papel da igreja nessa sociedade; as civilizações 
bizantina e muçulmana; a decadência do feudalismo; O renascimento e sua manifestações nas artes e nas 
ciências; A ilustração; as reformas religiosas do século XVII; A expansão marítima-comercial e a posse da 
América pelos europeus; A ação colonizadora das nações européias nesse continente; a formação do 
Estado moderno e o absolutismo; Os fundamentos do iluminismo e as revoluções burguesas  na Inglaterra e 
na França; As etapas da revolução francesa e o governo de Napoleão Bonaparte; O processo de 
independência das colônias europeus da América; Os problemas enfrentados pelas nações americanas no 
Século XIX; A guerra da sucessão; os avanços da ciência e da tecnologia e a revolução industrial; 
conseqüência sociais e políticas; A burguesia industrial e o proletariado; A expansão do capitalismo europeu 
na Ásia e África; A concordância imperialista, a questão do nacionalismo e a guerra de 1914-18; As idéias 
socialistas e a revolução de 1917 na Rússia; O fascismo, o nazismo e a segunda guerra mundial; A 
descolonização na África e Ásia; A Revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão; Conflitos e 
contradições na segunda metade do século XX; A norma ordem mundial; as diversas manifestações 
culturais do século XX. HISTÓRIA DO BRASIL: Características da organização econômica e social dos 
povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu; os fundamentos da colonização portuguesa; as 
formas do controle administrativo adotadas na colônia por Portugal; As disputas entre as metrópoles 
européias e a presença holandesa no Nordeste; A penetração nos sertões pela pecuária e a procura por 
metais preciosos; a importância da mineração no século XVIII; As manifestações culturais no Brasil colônia; 
As crise no sistema colonial e os movimentos precursores da independência; a decadência da mineração e 
a inconfidência mineira de 1789; A conjuração baiana de 1798; O processo da independência: transferência 
do governo português para o Brasil; Revolução pernambucano da 1817; Reflexo no Brasil da revolução de 
1820 em Portugal; A independência do Brasil; O primeiro reinado; situação econômica, crises políticas e 
revoltas internas; Política externa; A instabilidade do período regência e as diversas revoltas desse período; 
O Segundo Reinado: A expansão da lavoura cafeeira e sua conseqüência, política interna e externa; 
Atuação do Brasil na região platina; O longo processo de abolição da escravatura, a crise da monarquia e a 
proclamação de republica; A cultura brasileira no século XIX; O período Getulista; O Estado Novo e os 
reflexos da Segunda Guerra mundial no Brasil; Característica da republica brasileira no período de 1946 a 
1964; Os fundamentos do populismo e os principais aspectos da crise de 1964; A Republica autoritária de 
1964 a 1985 e chamado Milagre Econômico; A luta pela abertura política e a Republica Brasileira hoje; A 
cultura brasileira no século XIX. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO -  LINGUA ESPANHOL 

Compreensão e Interpretação de textos. Gramática – Artigo Definido e Indefinido: Gênero, número. Artigo 
neutro = Lo. Contrações: Al / Del. Pronomes: Pronomes pessoais, pronomes interrogativos, pronomes 



indefinidos. Adjetivos: Gênero, número, graus dos adjetivos e Concordância do adjetivo. Verbos. 
Preposições. Substantivo: Gênero, Formação do feminino, formação do plural. Advérbios: Função dos 
advérbios. Acentuação Gráfica. Ortografia. Numerais: Cardinais e Ordinais. Concordância Nominal e Verbal. 
Verbos regulares e verbos irregulares. Uso do Muy e Mucho. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO - LINGUA INGLESA 

Substantivo: número, gênero, caso possessivo. Artigo: definido, indefinido. Adjetivo: formação, graus. 
Numeral: cardinais, ordinais. Pronome: pessoais, possessivos, possessivo-adjetivos, reflexivos, objetivos, 
interrogativos, recíprocos, indefinidos, relativos. Conjugação verbos: tempos verbais – Presente (Simple 
Present, Present Continuous, Present Perfect tense – Present Perfect continuous, Present Subjuntive, 
Imperative-affirmative, negative), Passado (Simple Past, Past continuous tense, Past Perfect Continuous 
tense, Past Subjuntive, Past Perfect Subjuntive), Futuro (Simple Future, Future Perfect, Future Continuous, 
Continuous tense), Expressões Condicionais (Past conditional, Present conditional, Future conditional). 
Verbos anômalos ou modais, verbos auxiliares, verbos infinitivo, gerúndio. Uso S. Advérbios: classificação. 
Preposição: Preposições, locuções conjuntivas, expressões idiomáticas.  

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO -  MATEMÁTICA 

PROPORCIONALIDADE, JUROS, PORCENTAGENS E MÉDIAS: Conceito de Razões e Proporções : 
Proporções  Contínuas,  cálculo  de  termos  desconhecidos de uma  proporção; Divisão em parte diretas e 
inversamente proporcionais;   Regra  de três simples e composta; Probabilidade; Números e Operações; 
Problemas abertos e situações problemas relacionados a álgebra e aritmética; Frações e Dizimas 
periódicas; Cálculo de médias: Aritmética,  Ponderada, Geométrica   e  Harmônica.  TEORIA DOS 
CONJUNTOS: Conjuntos Numéricos, Conjuntos Naturais, Conjuntos dos Inteiros, Conjuntos  dos  
Racionais, Conjuntos  dos  Reais, Conjuntos dos Complexos. FUNÇÕES: Conceito de funções: domínio, 
imagem, contradomínio, notação, funções numérica. Funções elementares e funções definidas por várias 
sentenças; Operações com função. Composição de funções; Classificação de funções. Polinômios: função 
polinomial. Equações, inequações e sistemas de 1

o
 e 2

o
 graus. Equações redutíveis ao 1

o
 e 2

o
 graus.  

Funções lineares quadráticas e valor absoluto. Funções exponencial e logarítmica. Progressão Geométrica 
e Progressão Aritmética. Análise combinatória e binômio de Newtom. Matrizes, determinantes e sistemas de 
equações lineares.  Introdução à geometria, ângulos, triângulos, polígonos, circunferência e círculo. Área 
das superfícies planas e área e volumes dos sólidos usuais. Geometria no espaço: Postulado da  reta  e do 
plano, Intersecção de planos; Paralelismos e  perpendicularismos de retas, de  planos, de  retas  e planos. 
Poliedros, poliedros conexos regulares. Relação de Euler;  Prismas e  pirâmides: conceito,  elementos, 
classificação, transversais, troncos e relações métricas; Cilindro e Cone: Conceitos, elementos, plano 
secante, parte da esfera e relações métricas. Sólidos Gerados; funções trigonométricas, equações 
trigonométricas e resolução de triângulos. Estudo analítico da reta, circunferência, elipse, parábola 
hipérbole.  Questões educacionais relacionadas a ensino e aprendizagem da Matemática. PCN’s e 
orientações curriculares nacionais. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO – LINGUA PORTUGUESA 

1. Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e secundárias; 
características dos tipos e gêneros textuais literários e não-literários; funções da linguagem; relações lógico-
discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, concessão, entre outras) e registro formal ou informal 
da linguagem; relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, paronímia e 
homonímia); marcas da oralidade; intertextualidade; informações explícitas e implícitas. 
2. Morfossintaxe: 2.1 Processos de formação de palavras; 2.2 Classes de palavras (classificação, flexão e 
emprego na oração) 2.3 Articulação de elementos textuais: coesão e coerência, colocação pronominal, 
regência e concordância nominal e verbal, crase; 2.4 Relação de sentido no interior do período composto 
por coordenação e subordinação.  
3. Ortografia, acentuação gráfica e pontuação.  
4. Efeitos de sentido: conotação, denotação, figura de linguagem. 
5. Literatura Brasileira: 5.1. Literatura colonial; 5.2. Barroco; 5.3. Arcadismo; 5.4. Romantismo; 5.5. 
Realismo; 5.6. Naturalismo; 5.7. Parnasianismo; 5.8. Simbolismo; 5.9. Pré-Modernismo; 5.10. Modernismo; 
5.11. Tendências Contemporâneas. 5.12. Estrutura das obras dos seguintes autores: Antônio Vieira, 
Gregório de Matos, Gonçalves Dias, José de Alencar, Castro Alves, Machado de Assis, Aluisio de Azevedo, 
Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, José Lins 
do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna. 
 
 
 

 
 
 


